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Comarques

Mifas tanca un taller a Vilablareix
i l’aparcament de Renfe a Figueres
 Les pèrdues econòmiques forcen els tancaments que han afectat 12 treballadors discapacitats
GIRONA | PILI TURON

Les pèrdues econòmiques han
forçat Mifas a renunciar a la gestió
de l’aparcament de l’estació de
Figueres i a tancar el seu taller de
reprograﬁa i manipulats a Vilablareix. La ﬁ d’aquestes dues línies
de negoci de l’associació ha afectat 12 treballadors amb discapacitat, tot i que n’ha pogut recol·locar 3 a d’altres llocs de treball.
La competència i la reducció del
nombre de clients han estat factors
determinants en la decisió de Mifas, que aquest juliol ha deixat l’aparcament de Renfe i ha tancat el
centre especial de treball –l’activitat va ﬁnalitzar el 30 de juny. El president de Mifas, Albert Carbonell,
va explicar que «eren dues línies
que no funcionaven de feia temps.
Miràvem d’aguantar pels treballadors, però va arribar a un punt
que era insostenible».
En el cas de l’aparcament Renfe-Figueres del Centre Especial
de Treball de Tadiﬁ, Carbonell va
assenyalar l’augment d’usuaris del

Recol·locacions
La caiguda del volum de feina ha
estat decisòria en el tancament del
Taller de Manipulats del Centre Especial de Treball Giroassist, amb
vuit treballadors al polígon industrial de Vilablareix –l’entitat
ha trobat feina a dos. Per explicar
les raons que han conduït a la
clausura del centre de treball, el
president de Mifas es va referir a la
diﬁcultat de competir amb la pro-

ERC demana crear dues
noves comissions a Sant
Joan de les Abadesses
 El grup municipal

proposa una àrea de
Qualitat de Vida i una
regidoria de Transparència
SANT JOAN DE LES ABADESSES | DdG

El grup municipal d’ERC insta
l’equip de govern de Sant Joan de
les Abadesses a liderar dues noves
comissions. Una que vetlli per la
qualitat de vida, i una segona que
englobi tots els mitjans i xarxessocials dels quals disposa i comunica l’ajuntament. La proposta es va fer la setmana passada,
dins el marc de la sessió extraordinària del ple del cartipàs per la
propera legislatura.
La primera proposta és la de la
comissió de Qualitat de Vida, un
òrgan que hauria de tindre en
compte tot el cicle vital d’una
persona amb la voluntat d’analitzar tot tipus de projectes i situacions tant a llarg com a curt termini. A partir d’aquesta anàlisi
determinar els diferents tipus
d’urgències per optimitzar recursos en l’àmbit social.
Des d’ERC es va subratllar que
a Sant Joan de les Abadesses hi ha
més de 200 persones a l’atur, i
més de 60 famílies al llindar de la
pobresa. El 30% de la població té

MIFAS

TAV i l’adequació d’un solar proper a l’estació de tren per part de
l’Ajuntament –gratuït i amb càmeres de vigilància– com a claus
en la baixada d’usuaris del pàrquing de Mifas. Fa dos anys, l’associació va guanyar l’últim concurs
convocat per Renfe, però ara hi ha
renunciat perquè «els números
no sortien» –va dir Carbonell. En
aquest aparcament hi treballaven
quatre persones que viuen a la
zona i Mifas només n’ha pogut recol·locar una, a la zona blava de
Torroella de Montgrí.

més de 65 anys i a causa d’això el
municipi contempla una població
amb una piràmide d’edat invertida. Aquest predomini de persones
d’avançada edat requereix de noves necessitats, alguns tenen alts
graus de dependència i urgeixen
de suport diari i continuat.
Per un altre costat es va demanar la creació d’una comissió de
Comunicació. L’objectiu de la qual
és aplegar sota un mateix paraigües els mitjans amb els quals
l’Ajuntament comunica la seva
activitat. Ja sigui Twitter, Facebook,
revistes, canals de Youtube i la pròpia pàgina web de l’Ajuntament.
S’ha proposat fer un seguiment
conjunt de les necessitats comunicatives del consistori com a nou
òrgan de transparència i voluntat
de govern.
El portaveu i regidor del grup
municipal d’ERC, Sergi Albrich va
apuntar que «Davant la situació
social del nostre municipi, l’ajuntament no pot ser-ne un espectador més». També va dir que «S’ha
de liderar, conjuntament amb tots
els grups polítics amb respresentació al plenari, altres forces polítiques municipals i agents econòmics i socials, l’establiment de
mesures per treballar de forma
conjunta per reconduir aquesta situació».

Un home mor
a l’avió quan
estava a punt
d’enlairar-se
a Girona
 Havia patit una aturada

cardíaca i els serveis
d’emergència no van
poder reanimar-lo
GIRONA | DdG

El taller de manipulats Giroassist que Mifas ha tancat a Vilablareix.

liferació de negocis del sector o,
també, als preus especials de la feina que es fan a la presó. En aquest
sentit, Albert Carbonell va recordar que, fa uns anys, l’entitat ja es
va veure obligada a tancar les portes d’una copisteria a Girona.
Malgrat la pèrdua del pàrquing
de l’estació de tren de Figueres i del
taller de manipulats de Vilablareix,

el president de Mifas va explicar
que «la resta de línies de negoci
són més o menys estables –recentment, n’han incorporat de
noves– i el nostre objectiu és tornar a créixer». Actualment, els diferents centres de treball de Mifas
donen feina a 222 persones, 125 de
les quals tenen alguna discapacita física.

Un home de nacionalitat anglesa i de 54 va morir ahir dins l’avió que havia d’enlairar-se de l’aeroport de Girona a les tres de la tarda. Moments abans d’alçar el vol,
l’home va patir una aturada cardiorespiratòria que va obligar a
desallotjar el passatge per facilitar
la tasca dels sanitaris, que no van
poder fer res per reestablir-li les
constants vitals i reanimar-lo.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar l’helicòpter medicalitzat i una ambulància
preveient un trasllat a l’hospital
però al passatger se’l va donar per
mort a l’avió.
L’aernoau va poder alçar el vol
gairebé tres hores més tard del que
estava previst.

